Proiect
Nr. 25 din 21.01.2021

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în
Consorţiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord - Est
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de ________2021,
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, nr.1014 din
19.01.2021, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în Consorţiul
Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord - Est,
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală, nr. 1015 din
19.01.2021,
- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte,
activități social-culturale, sportive, tineret și de agreement,
în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) și art. 9 alin. (2) din anexa 2 la Ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării știinţifice nr. 4456/2015, privind aprobarea Cadrului general de
organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi
tehnic,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art.196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1. Se desemnează următorii consilieri judeţeni pentru a face parte din Consorţiul
Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord- Est:
- membru titular Breșug Cristina;
- membru supleant Malancea Radu.
Art. 2 Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 131 din 28.09.2016 își încetează
aplicabilitatea.
Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile de specialitate din aparatul
propriu, și persoanele desemnate la art. 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Doina – Elena Federovici

Botoşani,
Nr._____ din ________2021

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu

Nr.1014 din 19.01.2021

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Județean în Consorţiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord- Est,
În conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării știinţifice nr. 4456 din 8 iulie
2015, privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale
consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic, publicat în Monitorul Oficial nr. 621 din 14
august 2015, se constituie şi funcţionează la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, Consorţiul
regional, structură partenerială consultativă, fără personalitate juridică, în sprijinul Centrului
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) şi al inspectoratelor
şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, pentru creşterea contribuţiei educaţiei şi formării
profesionale la dezvoltarea regională.
Consorţiul regional are o structură multipartită care urmăreşte reprezentarea mai multor
categorii de parteneri sociali: instituţii şi autorităţi publice, operatori economici, patronate, ONGuri, instituţii de învăţământ superior, etc., din care şi 1 reprezentant al fiecărui consiliu judeţean
component al regiunii de dezvoltare.
Urmare a constituirii noului Consiliu Judeţean se impune desemnarea unor reprezentanți ai
Consiliului Judeţean Botoşani în Consorţiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord – Est.
Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest
scop.

PREŞEDINTE,
Doina – Elena Federovici

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală
Nr. 1015 din 19.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării știinţifice nr. 4456 din 8 iulie
2015, privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale
consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic, publicat în Monitorul Oficial nr. 621 din 14
august 2015, se constituie şi funcţionează la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, Consorţiul
regional, structură partenerială consultativă, fără personalitate juridică, în sprijinul Centrului
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) şi al inspectoratelor
şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, pentru creşterea contribuţiei educaţiei şi formării
profesionale la dezvoltarea regională.
Organizarea şi funcţionarea consorţiului regional este reglementată de Cadrul general de
organizare şi funcţionare a consorţiilor regionale, anexa 2 la Ordinul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice, nr. 4456 din 8 iulie 2015.
Având în vedere art. 3 din Cadrul general de organizare şi funcţionare a consorţiilor
regionale, anexa 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării știinţifice nr. 4456 din 8 iulie 2015,
obiectivul general al activităţii Consorţiului regional este de a contribui, prin dialog social şi prin
antrenarea răspunderii publice a celor implicaţi, la armonizarea politicilor, strategiilor şi acţiunilor
concrete în domeniul educaţiei şi formării profesionale cu cerinţele complexe, generale sau
specifice ale mediului economic, social şi cultural, la nivel regional, judeţean şi local.
Conform art.8 lit. (1) din Cadrul general de organizare şi funcţionare a consorţiilor
regionale, anexa 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării știinţifice nr. 4456 din 8 iulie 2015,
Consorţiul regional are o structură multipartită care urmăreşte reprezentarea mai multor categorii de
parteneri sociali: instituţii şi autorităţi publice, operatori economici, patronate, ONG-uri, instituţii de
învăţământ superior, etc., din care şi 1 reprezentant al fiecărui consiliu judeţean component al
regiunii de dezvoltare.
Urmare a constituirii noului Consiliu Judeţean se impune desemnarea unor reprezentanți ai
Consiliului Judeţean Botoşani în Consorţiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord – Est.
Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale
pentru promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean a proiectului de
hotărâre, în forma prezentată.
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